24-26/12, 31/12-2/1, 5-7/1 3ήμερη

ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
ΑΘΑΜΑΝΙΚΑ ΟΡΗ - ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟ
1η μέρα
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΡΙΟ θα περάσουμε
την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ και θα φτάσουμε στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ όπου θα επισκεφτούμε τον κήπο των
Ηρώων. Εν συνεχεία μέσω ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ απολαμβάνοντας την παραλίμνια διαδρομή της ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
θα φτάσουμε στο ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΘΕΡΜΟΥ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζοντας τον γύρο της λίμνης από την βόρεια
πλευρά θα περάσουμε το ΑΓΡΙΝΙΟ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ στάση και θα καταλήξουμε στην ΑΡΤΑ, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο(5km. από την πόλη). Το βράδυ Δείπνο – Ρεβεγιόν με Ζωντανή Μουσική. Διανυκτέρευση.
2η μέρα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τα ωραιότερα Τζουμερκιώτικα χωριά, γεμάτα από έλατα. Μετά από μια
διαδρομή που θα μας μαγέψει πραγματικά με τα πετρόχτιστα χωριά, τους καταρράκτες, τα παλιά γεφύρια και
διασχίζοντας τα ΑΓΝΑΝΤΑ θα φτάσουμε στο εκπληκτικό Σπήλαιο της ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ με εντυπωσιακούς
χρωματισμένους σταλαγμίτες κάτω από τους οποίους έχουν σχηματιστεί 3 λίμνες, επίσκεψη(έξοδα ατομικά).
Συνεχίζουμε για τα ΠΡΑΜΑΝΤΑ που είναι το χαρακτηριστικότερο Τζουμερκιώτικο χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά
στους πρόποδες της Στρογκούλας, από τις ποιό επιβλητικές κορυφές, παραμονή, γεύμα. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο με μια ενδιάμεση στάση στο γεφύρι της ΑΡΤΑΣ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε τον Αμβρακικό Κόλπο, ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα στο χώρο της
Μεσογείου. Διασχίζοντας απάνεμους κολπίσκους, ατελείωτους καλαμιώνες, βάλτους, έλη, κατάφυτα τοπία, αλλά
και γραφικά ψαροχώρια θα φτάσουμε στην ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ, παραθαλάσσιο χωριό χτισμένο πάνω σε νησίδα, ένας
γαλήνιος παράδεισος, στάση. Συνεχίζουμε για ΝΑΥΠΑΚΤΟ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΡΙΟ ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 150 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο’’ BYZANTINO ‘’ 4**** σε δίκλινα δωμάτια
(5km από την ΑΡΤΑ) , 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα μαζί και το ΡΕΒΕΓΙΟΝ με Ζωντανή
Μουσική για 24/12, 5) Αρχηγό – Συνοδό , 6) Φ.Π.Α.

